
   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 

      

Programma bijeenkomst Sport & Duurzaamheid 

 

Datum:  donderdag 29 januari 2015 

Tijd:  19.30- 21.45 

Locatie: Kantine VV Old Forward, Linthorst Homanstraat 4, 8384 EE, Wilhelminaoord 

Voor wie: Sportverenigingen in de gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden 

 

 

Programma: 

 

19.00- 19.30  Inloop 

19.30- 19.40  Welkom en introductie door Peter Zwiers (Statenlid)  

19.40- 20.30  Uit de praktijk:  De aanpak van Achilles 1894 door Rudi Smit en Herman Buissink 

  (bestuursleden Achilles 1894) (met ruimte voor vragen uit de zaal) 

 

20.30- 20.45  Pauze 

 

20.45- 20.55  Samen aan de slag (Hans de Lang, Sport Drenthe) 

20.55- 21.05 Servicepunt Energie Lokaal Drenthe (Christiaan Teule, NMF Drenthe)  

21.05- 21.15  Uitleg financieringsmogelijkheden door Drentse Energie Organisatie 

21.15- 21.30  Vragen en opmerkingen uit de zaal 

21.30- 21.40 De provincie Drenthe: het belang van gezonde sportclubs door Ard van der Tuuk 

  (Gedeputeerde Sport) 

21.40- 21.45  Vervolgstappen en afsluiting door Peter Zwiers 

 

21.45 -22.15 Hapje en drankje (derde helft) 

 

 

Graag vooraf aanmelden per e-mail via peter_zwiers@kpnmail.nl.  

 
Peter Zwiers tel. 06-18846352 

 

 



   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 

Uitnodiging bijeenkomst Sport & Duurzaamheid 

Beste bestuursleden, 

 

Graag wil ik u uitnodigen voor een bijeenkomst van de PvdA Drenthe voor 

sportverenigingen in de gemeenten Meppel, Westerveld en De Wolden. Het 

onderwerp van deze bijeenkomst is duurzaamheid.  

De vraag die centraal staat deze avond is: 

 

'Hoe kunnen sportverenigingen komen tot lagere energielasten met 

energiebesparing en duurzame oplossingen?' 

 

Om een goed antwoord te krijgen op deze vraag, hebben wij het Servicepunt Energie 

Lokaal Drenthe en de  Drentse Energie Organisatie (DEO) uitgenodigd om over zowel 

de toepassingen als de financiële mogelijkheden uitleg te komen geven. Ook hebben 

we voetbalclub Achilles 1894 gevraagd om te komen vertellen hoe zij het hebben 

aangepakt. Sport Drenthe zal toelichten hoe we gezamenlijk aan de slag kunnen. 

 

De PvdA in Drenthe wil graag de sportverenigingen helpen om te komen tot lagere 

energielasten. Om die reden zullen ook vertegenwoordigers van de PvdA in Assen, 

Noordenveld en Tynaarlo aanwezig zijn om te horen wat zij kunnen doen om dat 

doel te realiseren. 

 

We willen graag concreet aan de slag, zodat u meteen na deze bijeenkomst stappen 

kunt zetten. Het Servicepunt en de Drentse Energie Organisatie wil u daar ook graag 

bij ondersteunen. 

 

Wij hopen op een grote deelname, zodat we met elkaar deze stap kunnen zetten. In 

verband met de organisatie verzoeken wij u om u aan te melden. U kunt dit 

doorgeven per mail aan peter_zwiers@kpnmail.nl. Ik wil u verzoeken om ook het 

aantal personen daarbij te vermelden. 

 

Ik hoop u allen te zien 29 januari. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Zwiers 

Statenlid PvdA Drenthe 

06-18846352 


